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ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU
zawiadamia, że:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

w dniu 05.11.2014r., na wniosek Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z
siedzibą w Warszawie, Oddział w Świerklanach oraz we Wrocławiu, zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z
obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I Brzeg - Zębice - Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice - Brzeg o długości ok.
84 km”;
planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko;
dla przedmiotowego przedsięwzięcia sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko;
w dn. 19.11.2014 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
o uzgodnienie warunków realizacji dla części przedsięwzięcia, zlokalizowanej w granicach woj.
dolnośląskiego;
wobec uzupełnienia materiału dowodowego oraz w związku z korektą zakresu przedsięwzięcia
(polegającą na zweryfikowaniu przebiegu odcinka gazociągu, zlokalizowanego w m. Wojnowice, w
obrębie działek inwestycyjnych), w dniu 24.02.2015 r. ponownie zwrócono się do RDOŚ we
Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia;
w dn. 24.02.2015 r. wystąpiono do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
we Wrocławiu o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w
przedmiotowej sprawie, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, w porozumieniu z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zaś organem biorącym udział w ocenie
oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii jest Opolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny oraz Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.
Jednocześnie, zapewniając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
zawiadamiam wszystkich zainteresowanych
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
dostępną w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu przy ul. Obrońców
Stalingradu 66, pokój 4.12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730do 153°. Zawiadamiam, że
uwagi i wnioski mogą bvć wnoszone w terminie 21 dni, od dnia ukazania się niniejszego
zawiadomienia:
- w formie pisemnej, na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców
Stalingradu 66, 45-512 Opole;
-ustnie do protokołu, w siedzibie organu: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul.
Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole;
-z a pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm), na adres p flc ^ e fte k tflij^ p itk to ra
Magdalena.Harczuk.opole@rdos.gov.pl lub RDQS.opole@rdos.qov.pl.
Ochrony środowiska w Opolu
Złożone uwagi i wnioski, zgłoszone w terminie 21 dni, od dnia ukazarN&czsięik nw®tejsaeigian
zawiadomienia, zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora OchronyiSkbdó^wsi^WśMotósko
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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